NetFlow intelligence

FlowControl jest dedykowanym rozwiązaniem do analizy ruchu sieciowego oraz wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem protokołów NetFlow v5 i v9, SFlow, IPFIX

Kluczowe cechy rozwiązania
•

i szybkość działania.

oraz NSEL. Łączy funkcje kolektora danych i analizatora
umożliwiając diagnozowanie przyczyn problemów z po-

•

Elastyczne narzędzia do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów big data, np. Google search.

łączeniami sieciowymi oraz powstawania wąskich gardeł
w sieci. Dostarcza szczegółowych informacji o ruchu ge-

Wysoka wydajność (250 000 flowów na minutę)

•

Wykrywanie incydentów, naruszeń polityki bezpieczeństwa, ataków D/DoS, niepożądanej komunikacji.

nerowanym przez użytkowników, komunikacji między
serwerami oraz aplikacjami, pozwalając śledzić trendy

•

Wizualizacja powiązań sieciowych, geolokalizacja.

i wykrywać anomalie. Wbudowane, stworzone w oparciu

•

Identyfikacja aplikacji i hostów odpowiedzialnych
za obciążenie sieci.

o metodykę ATT&CK MITRE, reguły i mechanizmy detekcji incydentów bezpieczeństwa umożliwiają wykrycie ata-

•

Weryfikacja poprawności działania polityki QoS.

ków i niepożądanych aktywności w sieci. Wykorzystanie

•

Wykrywanie i neutralizacja ataków DDoS.

BGP FlowSpec pozwala na blokowanie ataków D/DoS.

•

Analiza komunikacji na poziomie pojedynczego portu sieciowego.

FlowControl posiada szereg zaawansowanych wskaźników, raportów i zestawień przygotowanych w oparciu

•

Weryfikacja i analiza segmentacji sieci L3.

o praktyczne doświadczenia inżynierów Passus S.A. po-

•

Łatwość instalacji i konfiguracji – podstawowe wdro-

zyskane podczas 20 lat pracy na rzecz największych firm

żenie wraz z bazową konfiguracją eksportu flowów

i instytucji w Polsce i na świecie.

trwa jeden dzień.

Kompleksowa analiza ruchu sieciowego
FlowControl zbudowany jest z trzech, w pełni zintegrowanych modułów. Moduł XN jest modułem podstawowym, pełni
funkcję kolektora umożliwiając równocześnie monitorowanie i analizę ruchu sieciowego. Moduł XNS wyposażony został
w liczne reguły i algorytmy analizujące incydenty związane z bezpieczeństwem IT. Moduł XND odpowiada za wykrywanie
i blokowanie ataków D/DoS. FlowControl rejestruje, przetwarza i analizuje wszystkie parametry zawarte w protokołach
NetFlow i pokrewnych, wzbogacone o dane SNMP, geolokalizację, a także edytowalne blacklisty oraz whitelisty adresów
IP. System analizuje m.in. parametry TCP/IP w warstwach 3 i 4 (adres IP źródłowy, docelowy, protokół, port), atrybuty
ruchu, a także numery interfejsów z rozbiciem na kierunki ruchu (wchodzący/wychodzący) wraz z adresami IP urządzeń
sieciowych generujących NetFlow. Do monitorowania każdej sieci o dowolnej złożoności i architekturze wystarczy jedno
urządzenie w wersji sprzętowej lub wirtualnej, co obniża koszty inwestycji oraz skraca czas wdrożenia.

Przykładowy schemat wdrożenia systemu FlowControl w sieci na przykładzie firmy dwuoddziałowej.

FlowControl XN — monitoring sieci
FlowControl XN gromadzi i analizuje dane rejestrowane
w protokołach NetFlow v5 i v9, SFlow, IPFIX oraz NSEL.
pod kątem wydajności i przepustowości sieci.
Szybki dostęp do kluczowych informacji.
System wyposażono w interaktywne wykresy, tabele
i mapy zawierające kluczowe dane, statystyki i wskaźniki, pozwalając na analizę wzorców zachowania sieci oraz
na wykrycie anomalii i ich przyczyn. Obejmują one m.in.:
• Szczegółowe statystyki najaktywniejszych hostów,
aplikacji i interfejsów.
• Informacje o ruchu sieciowym z rozbiciem na ruch
przychodzący i wychodzący.
• Listy połączeń z uwzględnieniem protokołów, portów, adresów IP oraz profilu ruchu w ramach poszczególnych połączeń.
• Dane dotyczące obciążenia łączy oraz interfejsów
przez aplikacje, usługi i użytkowników.
Prosty i przejrzysty wykres ukazuje stacje generujące najwięcej ruchu,
aplikacje które go obsługują i interfejsy o najwyższej utylizacji.

• Informacje o ruchu przychodzący i wychodzącym
z uwzględnieniem geolokalizacji publicznych adresów IP.

• Zlokalizowane na mapach oraz planach urządzenia
generujące protokół NetFlow i pokrewne.
• Statystyki pozwalające ocenić poprawność konfiguracji i realizacji wdrożonej polityki QoS.
• Automatycznie odświeżane wyniki analizy danych
historycznych w ujęciu dziennym, tygodniowym lub
miesięcznym.
Łatwy dostęp do źródeł publicznych
System umożliwia dostęp do źródeł publicznych takich
jak VirusTotal bezpośrednio z analizowanego widoku
(z wykorzystaniem prawego przycisku myszy) i dalszą
analizę danych.
Deduplikacja NetFlow
FlowControl, w przypadku pozyskania duplikatu flowów
z kilku źródeł, deduplikuje dane, zachowując jedynie unikalny wpis. Mechanizm deduplikacji pozwala m.in. na:
• Prezentację rzeczywistych wartości o wielkości ruchu niezależnie od zastosowanych filtrów.

Rozkład ruchu z podziałem na kluczowe aplikacje wraz ze szczegółami każdej
z nich ułatwia identyfikację problemów sieciowych związanych z konkretną
aplikacją.

• Wyświetlanie ścieżki w oparciu o pola NetFlow otrzymane dla tej samej transmisji z wielu routerów.
Monitorowanie firewalli Cisco ASA
Wsparcie urządzeń Cisco ASA/NSEL daje pełen wgląd
w ruch sieciowy na firewallach (które są często jedynymi
urządzeniami w danej lokalizacji operującymi na warstwie 3) i dzięki temu:
• Pozwala analizować dane wyłącznie pod kątem firewalli.
• Eliminuje niespójności, jakie mają miejsce podczas
łączenia statystyk NSEL z klasycznym NetFlow wysyłanym przez inne urządzenia.
• Obsługuje pola w NSEL, które wykraczają poza rekord NetFlow v5/v9.
Analiza NetFlow z uwzględnieniem systemów
autonomicznych (AS)
FlowControl dostosowano do wymagań dużych organizacji, korzystających z wielu łączy. Wsparcie technologii
systemów autonomicznych (AS) dla BGP pozwala na:
• Wyświetlanie i filtrowanie danych z wykorzystaniem
numerów AS.
• Wizualizację ścieżki ruchu w oparciu o źródłowe/tranzytowe AS.
• Prezentację źródeł i miejsc docelowych oraz rozkładu ruchu między łączami lub operatorami.

FlowControl
szybka odpowiedź na kluczowe
pytania
• Jakie aplikacje są używane?
• Czy wszystkie są dozwolone?
• Kto korzysta z aplikacji?
• Jakie serwery są źródłami ruchu?
• Do których serwerów dociera ruch?
• Czy powinien do nich docierać?
• Jakie aplikacje generują największy ruch?
• Kto zajmuje całe dostępne pasmo?
• Czy ruch do operatora jest właściwie
znakowany?
• Które interfejsy / routery są najbardziej
obciążone?
• Czy ruch własny i tranzytowy jest właściwie
routowany?
• Czy łącza mają wystarczającą przepływność?
• Czy ruch jest kierowany właściwą drogą?
• Jakie aplikacje działają na serwerach?

Grupowanie statystyk NetFlow

• Jakie porty wykorzystują serwery?

• Prezentacja oraz analiza segmentacji sieci dla zde-

• Skąd i dokąd płynie ruch?

finiowanych przez użytkownika grup z podziałem
na lokalizacje, funkcje lub role biznesowe.
• Możliwość analizy grup zarówno pod kątem ruchu
wychodzącego, jak i przychodzącego.

• Jakie serwery generują ruch?
• Czy ruch jest on legalny?

FlowControl XNS – bezpieczeństwo IT
Moduł XNS jest rozszerzeniem systemu FlowControl
XN, służącym do wykrywania i analizy anomalii oraz zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście całej organizacji.
Wykorzystuje reguły i algorytmy zbudowane na bazie
metodyki ATT&CK MITRE oraz dwa, niezależne silniki detekcji zagrożeń. Silnik Threat Intelligence wykrywa alerty
w oparciu o korelacje z listami reputacyjnymi złośliwych
adresów IP oraz podejrzanych krajów. Silnik Threat
Detection wykrywa zagrożenia na podstawie korelacji
i agregacji powiązań pomiędzy wartościami różnych parametrów i statystyk protokołów NetFlow i pokrewnych.
Wykrywanie ataków, taktyk i technik
Zastosowanie metodyki ATT&CK MITRE umożliwia zarówno wykrycie incydentu, jak i analizę sekwencji zdaTop 10 adresów IP generujących największą ilość podejrzanych aktywności.

rzeń oraz zastosowanych przez cyberprzestępców
taktyk. Moduł XNS zawiera 65 autorskich reguł wykrywających m.in.:
• Ataki mające na celu przełamanie zabezpieczeń.
• Ataki z wykorzystaniem uwierzytelnień, np. ataki
typu „brute force” oraz ataki prowadzone z wykorzystaniem komunikacji LLMNR/NetBIOS.
• Niedozwolone aktywności sieciowe, w tym m.in.
skanowanie portów, próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do określonych usług, a także anomalie w ruchu sieciowym.
• Ataki z wykorzystaniem zdalnego dostępu np. za pośrednictwem Remote Desktop Protocol.
• Aktywności wskazujące na ataki C&C, w tym m.in.:
¶ Aktywności na podejrzanych portach (w oparciu
o blacklisty i whitelisty).

Kluczowe wskaźniki w ujęciu tygodniowym pozwalają ocenić trendy
związane z bezpieczeństwem.

¶ Nieszyfrowane połączenia do krytycznych serwerów i usług.
¶ Połączenia z podejrzanymi adresami IP, np.
Botnet, Malware, C2, Ransomware.
• Naruszenia polityk bezpieczeństwa polegające na
wykorzystaniu TOR, Open DNS lub Open Proxy, niedozwolone aktywności P2P.
• Potencjalne wycieki danych.
Security Operating Center
Moduł XNS wyposażono w wykresy, wskaźniki i tabele
dostosowane do specyfiki pracy zespołów SOC, które
w oparciu o analizę protokołu NetFlow, umożliwiają:
• Szybkie wykrywanie zagrożeń na poziomie całej organizacji z uwzględnieniem różnych kategorii alertów.
• Analizę dynamiki zmian liczby i rodzaju podejrzanych zdarzeń w ujęciu minutowym.
• Prowadzenie analiz pod kątem rodzaju ataku, podejrzanych hostów źródłowych i docelowych oraz

Czytelny i przejrzysty dashbord prezentuje zmiany liczby ataków z podziałem
na taktyki i w ujęciu minutowym

aplikacji.

• Szczegółową analizę źródła i przyczyn danego alarmu bezpieczeństwa dzięki szczegółowym statystykom NetFlow dostępnych za jednym kliknięciem.
Analiza ryzyka
Kluczowe wskaźniki odnoszące się do poziomu ryzyka
prezentowane są w ujęciu tygodniowym i umożliwiają
śledzenie trendów oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań zaradczych. Oddzielne, dedykowane
dashboardy udostępniają:
• Informacje o liczbie ataków, z podziałem na techniki
i taktyki zastosowane przez cyberprzestępców.
• Wskaźniki oceny ryzyka generowane z uwzględnieniem krytyczności alertów i hostów, których dotyczyły wykryte anomalie lub zagrożenia.
• Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) przygoto-

Automatycznie generowane mapy w czytelny sposób prezentują lokalizacje,
z których przeprowadzono ataki.

wane dla menadżerów, umożliwiające prowadzenie
analiz zarządczych.
• Dane pozwalające na ocenę stopnia spełniania wymogów regulacyjnych, standardów oraz norm np.
UoKSC, CIS.
Minimalizacja liczby alarmów false positive
Moduł XNS wyposażono w liczne mechanizmy, które
pozwalają

skonfigurować

alarmy,

dostosowując

je

do specyfiki i potrzeb organizacji oraz przyjętej polityki
bezpieczeństwa. Należą do nich m.in.:
• Konfigurator pozwalający na szybkie aktywowanie
i dezaktywowanie poszczególnych reguł bezpieczeństwa oraz wyzwalanych przez nie alarmów.
• Czytelny, wyposażony w interfejs graficzny, edytor
umożliwiający szybką i wygodną zmianę parametrów
zastosowanych w regułach.
• Edytowalne whitelisty zawierające zbiór zaufanych
adresów IP, które mogą być użyte bezpośrednio
w regułach.
• Gotowe

interfejsy

umożliwiają

podłączenie

Szybki dostęp do informacji o najczęściej występujących zagrożeniach,
wykrytych przez silnik Threat Intelligence.

ze-

wnętrznych baz feedów i dodatkową weryfikację
ryzyka związanego z wykrytym incydentem.
Dostęp do bazy wiedzy bezpośrednio z aplikacji
W interpretacji wykrytych zdarzeń pomagają zarówno
wbudowana baza wiedzy oraz, dostępne pod prawym
przyciskiem myszy, linki do specjalistycznych serwisów
internetowych.
• Przystępny opis alarmu bezpieczeństwa wzbogacony o dodatkowe informacje oraz link do pełnego opisu danej taktyki lub techniki zamieszczonego
na stronach ATT&CK MITRE ułatwiają analizę danego
zdarzenia w szerszym kontekście.
• Podejrzane adresy IP mogą być weryfikowane w zewnętrznych portalach (np. VirusTotal) bezpośrednio
z modułu XNS.

Opis taktyk i technik wykorzystanych podczas ataku
ułatwia ocenę intencji atakujących .

Gotowe scenariusze analityczne
Zaimplementowane w module scenariusze ułatwiają
proces analizy i wyciągania wniosków dot. najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem:
• Scenariusz dot. analizy zagrożeń pozwala zidentyfikować najbardziej podejrzane adresy IP, a następnie
badać korelacje zachodzące z innymi adresami IP lub
innymi artefaktami sieciowymi.
• Scenariusze służące do analizy ataków wewnętrznych lub zewnętrznych umożliwiają wielowymiarową
analizę podejrzanego adresu (lub grupy adresów) IP:
¶ Prezentacja taktyk i technik wykorzystanych podczas ataku oraz generowanych w związku z nim
alarmów.
¶ Analiza kierunku ataku oraz biorących w nim
udział hostów z uwzględnieniem adresów źródło-

Analiza zagrożeń na podstawie wielu różnych wykresów.

wych i docelowych.
Integracja z innymi systemami
Moduł XNS jest w pełni zintegrowany z modułem XN
oraz umożliwia eksport danych do systemów klasy SIEM.
• Przenoszenie filtrów zdefiniowanych w module XNS
do modułu XN ułatwia szczegółową analizę incydentu lub źródła alarmu.
• Możliwość eksportu alarmów wraz z wywołującymi
je parametrami do systemów SIEM m.in. QRadar,
ArcSight oraz Splunk.

FlowControl XND – anty D/DoS
Moduł XND wykorzystuje dane z protokołu NetFlow do
wykrywania ataków D/DoS na określone usługi realizowane przez monitorowaną grupę hostów, umożliwiając
Podstawowe informacje o atakach D/DoS zgrupowane w jednym miejscu.

ich blokowanie za pośrednictwem BGP FlowSpec.
Mitygacja ataków
Moduł umożliwia identyfikację i mitygację zarówno pojedynczych, jak i wielowektorowych ataków D/DoS o różnym natężeniu. W oparciu o protokół FlowSpec propaguje filtry ruchu do urządzeń brzegowych. Moduł wykrywa:
• Ataki wolumetryczne polegające na ograniczeniu
dostępności usługi poprzez wysycenie połączenia
sieciowego.
• Ataki na protokół, wykorzystujące specyficzną własność lub lukę danego protokołu.
Elastyczne reguły wykrywania ataków
Moduł XNS monitoruje zmiany charakterystyki flowów
z wykorzystaniem parametrów statycznych i dynamicznych:
• Parametry statyczne pozwalają zdefiniować wartości wykorzystywane w procesie identyfikacji ataku
np. liczba źródłowych adresów IP, bajtów, flowów.

Analiza przekroczeń poszczególnych wartości parametrów D/DoS

• Parametry dynamiczne pozwalają określić dopuszczalne odchylenia od tzw. baseline’a, tworzonego

w oparciu o porównanie aktualnej i historycznej charakterystyki ruchu.
• Możliwość dostosowania granicznych wartości parametrów dla poszczególnych grup urządzeń i aplikacji
ułatwia wyskalowanie systemu zarówno dla całej organizacji, jak i z uwzględnieniem określonych usług
lub podsieci.
Zaawansowana analiza D/DoS
Moduł posiada predefiniowane dashboardy do wielowymiarowej analizy ataków, prezentujących m.in.:
• Czas rozpoczęcia oraz zakończenia ataku w kontekście atakowanej usługi i grupy, do której należy dany
host.
• Rodzaj zaatakowanej usługi np. HTTP(s), FTP, DNS.
• Charakterystyki parametrów D/DoS w czasie trwa-

Analiza graficzna parametrów D/DoS

nia ataku, np. liczby źródłowych ASN-ów, adresów
IP, flowów sieciowych, pakietów, bajtów, a także PPF
(Packets per Flow), BPP (Bytes per Packet).

FlowControl
Wysoka wydajność
• Widoki są generowane bez konieczności ciągłego
przeładowywania danych.
• Obsługa 250 000 flowów na sekundę, pobieranych
z sieci o dowolnie złożonej architekturze.
• Niezauważalne obciążenie sieci i urządzeń sieciowych.
• Skalowalna wielkość pamięci masowej pozwala elastycznie zarządzać okresem retencji danych.
System alarmów
• Alarmy generowane są po spełnieniu zdefiniowanych
warunków np. przekroczeniu określonej utylizacji na
danym porcie czy wolumenu ruchu dla aplikacji.

Wygodny system definiowania i zarządzania alarmami.

• Komunikat o wygenerowaniu alarmu wysyłany jest
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Syslog lub
SNMP trap.
Elastyczne mechanizmy analizy danych
• Prezentacja danych odnoszących się do całej sieci,
grup lub pojedynczych parametrów (port, interfejs,
host, IP) w dowolnych oknach czasowych.
• Wygodne przejście od ogółu do szczegółu – mechanizmy drill down pozwalają jednym kliknięciem wyświetlić dane dotyczące pojedynczego portu, interfejsu lub numeru IP.
• Wyszukiwanie danych w systemie z wykorzystaniem
narzędzi do analizy typu Google search.
• Utrzymanie kontekstu czasu oraz filtrów pomiędzy
widokami.
• Możliwość zachowywania złożonych filtrów wyszukiwania oraz kontekstu czasu (bookmarks).

Łatwość prowadzenia analiz od ogółu do szczegółu dzięki funkcjom grupowania
informacji i mechanizmom drill down.

Grupa Passus specjalizuje się w projektowaniu i wdra-

Spółka zapewnia kompleksową obsługę, począwszy od

żaniu wysoko specjalizowanych rozwiązań informatycz-

analizy potrzeb, przez planowanie, usługi wdrożeniowe,

nych z zakresu monitorowania i poprawy wydajności sieci

rozwiązania na zamówienie, szkolenia pracowników, aż

i aplikacji oraz bezpieczeństwa IT. Dostarcza rozwiązania

po opiekę serwisową oraz posprzedażną.

zarówno w architekturze on-premise jak i środowiskach

Passus posiada własny zespół Research and Develop-

hybrydowych oraz chmurze prywatnej i publicznej.

ment. Na bazie zebranych doświadczeń zespół ten przygotował własne rozwiązania — zaawansowany sniffer

W skład Grupy wchodzą firmy:
Passus S.A., Wisenet sp. z o.o. oraz Chaos Gears sp. z o.o.

•

•

•

Grupa zatrudnia blisko 60 wykwalifikowanych pracowników — inżynierów, programistów i specjalistów.

Oferta Grupy obejmuje:
•

sieciowy Passus Ambience oraz Passus FlowControl.

Rozwiązania do monitorowania i rozwiązywania

Potwierdzeniem kompetencji zespołu, obok wielu uda-

problemów z wydajnością sieci oraz aplikacji,

nych wdrożeń, jest blisko 40 indywidualnych certyfika-

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT w szczegól-

tów m.in.: poświadczenie bezpieczeństwa osobowe-

ności wykrywanie podatności, zabezpieczenie sieci,

go do klauzuli „Tajne” oraz „NATO Secret”, CISA, CISSP,

aplikacji oraz danych, systemy monitorowania i zarzą-

Riverbed Certified Solutions Professional, Cisco Associa-

dzania incydentami bezpieczeństwa (SIEM/SOC),

te oraz Professional w zakresie R&S, Security oraz Wire-

Projektowanie rozwiązań chmurowych, migracja

less, Core Impact Certified Professional, Audytor wio-

aplikacji i danych do chmury oraz wsparcie w zarzą-

dący ISO 27001, Riverbed NPM/AMP Qualified Trainer,

dzaniu i optymalizacja środowiskiem cloud.

IBM Certified Deployment Professional Security QRadar

Infrastrukturę dostępową obejmującą w szczegól-

SIEM, ArcSight Certificate AS Data Platform Technical,

ności technologię SD-WAN

Certified Ethical Hacker, Offensive Security Certified

Nasi Inżynierowie zrealizowali największe w Polsce pro-

Professional. W 2017 roku firma spełniła wymagania

jekty z zakresu Application and Network Performance

stawiane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Management oraz SIEM. Ponad 20 lat współpracy z firma-

i uzyskała świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

mi oraz instytucjami z Polski i z zagranicy zaowocowało

które potwierdzają zdolność spółki do realizacji usług

znajomością uwarunkowań biznesowych i technicznych

w instytucjach i gałęziach przemysłowych związanych

tych organizacji. Do grona Klientów w Polsce należą tak

z dostępem do informacji niejawnych - krajowych jak

wymagający partnerzy, jak m.in. Ministerstwo Obrony

i NATO oraz Unii Europejskiej.

Narodowej, T-Mobile, Narodowy Bank Polski, Grupa
Enea, Centrum Onkologii w Gliwicach, Komisja Nadzoru

Firma Passus SA powstała w wyniku wydzielenia Działu

Finansowego, Orange, PGE, Ikea, PKO BP, PZU, Volkswa-

Sieci i Bezpieczeństwa IT z Passus sp. z o.o., działającej

gen Polska, Politechnika Rzeszowska, PKN Orlen, Grupa

w branży IT od 1992 roku. Od lipca 2018 roku, spółka no-

PKP SA, Wojskowy Instytut Medyczny.

towana jest na rynku NewConnect.
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